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چکیده
هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مؤلفههای توانمندسازی مدیران زن در آموزش و پرورش
استان خراسان شمالی و ارائهی الگوی مناسب میباشد .روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه
آماری شامل مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی بود .برای نمونه گیری در
بخش مطالعه ی کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونهگیری تصادفی استفاده شد.
در بخش کیفی تعداد  02نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه  544نفر ،به
صورت تصادفی ساده 085،نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند .ابزار جمعآوری
اطالعات شامل مصاحبه و پرسشنامه ی محقّق ساخته بود .و بعد از تأیید روایی ( قضاوت صاحب
نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ  ) 1/62در مدارس استان خراسان شمالی توزیع
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .در آمار
توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین ،انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان  %64با نرم افزارهای اس پی اس اس  08و لیزرل
 8/81انجام گرفت .بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و
اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبهها و در عین حال مطابقت آنها با مبانی
نظری ،نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در شناسایی مؤلفههای توانمند سازی
مدیران زن 01 ،مؤلفه در بعد اقتصادی 01 ،مؤلفه در بعد سیاسی 09 ،مؤلفه در بعد اجتماعی و 02
مؤلفه در بعد روانی را شامل میشد .در بخش کمّی پژوهش ،یافتهها نشان داد که در بعد اقتصادی،
مؤلفهی سنوات و سابقهی خدمت با باالترین بار عاملی  ،1/62در بعد سیاسی هم مؤلفهی تالش
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برای کسب حقوق برابر با باالترین بار عاملی ، 1/61در بعد اجتماعی مؤلفهی تجربهی شغلی با
باالترین بار عاملی  ،1/64در بعد روانی مؤلفهی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد با باالترین بار
عاملی 1/64از کل واریانسها را تبیین و سایر متغیرها نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی
اهمیت قرار گرفتند .همچنین الگوی نهایی پژوهش ،با شاخصهای برازش ،ضرایب استاندارد مورد
تأیید قرار گرفت .میزان ضریب تأثیر ابعاد در مؤلفههای توانمند سازی مدیران زن به تنهایی
باالترین ضریب تأثیرگذاری در بعد اجتماعی و روانی با  1/84و کمترین در بعد سیاسی با ،1/25بود.
واژههای کلیدی :توانمندی ،بعد اقتصادی ،بعد سیاسی ،بعد اجتماعی ،بعد روانی

مقدمه
بررسیها نشان میدهد که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند.
این مسأله به این دلیل است که زنان از قابلیتها و امکانات الزم برای توانمندی و کاهش فقر
برخوردار نیستند .وجود موانع و محدودیتها بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادی و اجتماعی
زنان متأثر از عوامل فرهنگی و حقوقی ،هرگونه تالشی را برای از بین بردن فقر آنان با مشکل مواجه
ساخته است) .(Shaditalab et al., 2006براساس گزارشهای بانک جهانی ،بیش از  99درصد از
فقرای جهان را زنان تشکیل میدهند .این در حالی است که زنان در سراسر جهان ،همواره بیش از
دو سوم از بار کار را بر دوش داشتهاند اما تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقط یک درصد از
ثروت جهان نصیب آنان شده است) .(World Bank, 2003عوامل بسیاری باعث افزایش فقر و
کاهش برابری جنسیتی میشوند .نکتهی اساسی که در غالب بررسیها مورد تأکید قرار میگیرد این
است که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قراردارند) .(Mokhtarian, 2002رویکردهای
جدیدی برای بهبود کارکردهای اساسی و مؤلفههای قابلیتی زنان ایجاد شده است .مفهوم اساسی و
مشترک در این رویکردها و راهکارها ،مفهوم توانمندسازی زنان است به گونهای که برنامهی توسعه-
ی سازمان ملل «ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطحی گسترده ،یکی از اهداف
کلیدی اعالمیهی هزارهی سوم» را اعالم کرده است ،تأکید بر توانمندسازی زنان ،نه تنها به دالیل
انسان دوستانه و عدالت جنسیتی ،بلکه به دلیل اهداف توسعهای و نقشی که در ارتقای بهرهوری و
رشد اقتصادی جوامع دارد صورت گرفته و زنان به عنوان عامالن توسعه قلمداد شده-
اند).(Naghavizarin & Labna, 2002
در ادبیات توانمندسازی ،برای تعریف این مفهوم به مفاهیمی نظیر حق انتخاب ،کنترل
داشتن و دسترسی به منابع ،احساس استقالل و اعتماد به نفس بیشتر اشاره شده است .کلر و ام
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بیو) ( Koler & Mbio, 1991توانمندسازی زنان را فرآیندی تعریف میکنند که به وسیلهی آن زنان
برای سازماندهی خودشان توانمند میشوند و اعتماد به نفس خود را افزایش میدهند و از حقوق
خود برای انتخاب مستقل و کنترل بر منابع که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می-
گردد دفاع میکنند) .(Malhotra, 2002توانمندسازی زنان به معنای کسب قدرت تفکر و اقدام
آزادانه ،توسعهی احساس خودارزشمندی ،اعتقاد به توانایی ایجاد تغییرات مطلوب در خود ،حق
کنترل زندگی خود ،حق انتخاب ،قدرت چانه زنی ،بالفعل نمودن همهی پتانسیلهای زنان و برابری
در جامعه است .به طورکلی توانمندسازی زنان کنترل آنها بر زندگی خودشان در هر فرآیند و
فعالیتی است) .(Gholipour et al., 2009توانمندی زنان نه تنها دارای بعد اقتصادی ،بلکه دارای
ابعادی سیاسی ،اجتماعی و روانی نیز است .در نتیجه ،توانمندسازی زنان مستلزم برخوردی جامعتر
و عمیقتر و همانگونه که اسکاپ) (Escap, 2003تأکید میکند ،مستلزم برداشتن موانع و تحول در
کلیهی نهادهایی است که زنان را از بهدست آوردن توانمندیهای خود باز می دارند .همچنین از
این جهت که زنان گروه متجانسی را تشکیل نمیدهند و لزوماً زیر یک گروه واحد قرار نمیگیرند،
قابلیتها و ویژگیهای زمینهای و عاملیت زنان ،در فرآیند توانمندسازی نقش بسزایی ایفا می-
کنند) .(Rahimian, 2008تحصیالت و اشتغال و فرهنگ نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارند.
در سالهای اخیر ،مسألهی جنسیت و زنان به یک مسأله و نگرانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل شده
است  .ساالنه سمینارها و کارگاههای بسیار زیادی در سراسر جهان برای بحث و گفتمان دربارهی
پیشرفت بانوان در سراسر مراحل زندگیشان برگزار میشود .شاید بتوان دلیل اصلی این موضوع را
سهم بزرگ و معنادار نیروهای انسانی زن در بازارهای جهانی و همچنین نقش پررنگ فرهنگی و
تمدن ساز آنان در متن جامعه و همچنین قوت گرفتن جنبشها و نهادهای حمایت از حقوق بانوان
دانست .مطالعات نشان میدهند که طی دو دههی اخیر ،سهم زنان از سمت های مدیریت میانی در
سازمانها افزایش یافته است و یکی از دالیل آن ،افزایش جنبشهای زنان در سطح جامعه است.
زنان معموالً در سازمانها با محدودیتها و موانع بیشتری مواجه اند  .تبعیض علیه زنان در حوزههای
مختلفی همچون تفکیکهای شغلی ،فاصلهی حقوق و مزد ،خشونتهای جنسی و جلوگیری از
ارتقای سطوح شغلی اعمال میشود .زنانی که سودای پستهای رهبری سازمانی را در سر می
پرورانند ،معموالً با موانع بزرگی از داخل و خارج سازمان رو به رو میشوند که بعضاً باعث دلسردی
آنان میشود ،حتی این موانع باعث شدهاند امید زنان برای پستهای معاونت و سقف ردههای میانی
نیز کم رنگ شود  .این موانع بزرگ و نوعاً نامرئی را در ادبیات پژوهشی با عنوان سقف شیشهای می
شناسند( .(Esmaielpour & Tafaghodi, 2017بر اساس مطالعات ،دسترسی بیشتر زنان به
تحصیالت و اشتغال درآمدزا در طی دهههای گذشته ،ارتباطات قدرت را در درون خانوادهها در
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برخی از فرهنگها به میزان قابل توجهی تغییر نداده است؛ در این موارد زنان تحصیل کرده و
شاغل به اندازهی زنان بدون شغل و تحصیالت ،محروم میشوند) .(Zimmer, 2006نتایج پژوهش
شکوری و همکاران) (Shakouri et al., 2008نشان داد که مفهوم توانمندی ،دارای چهار بعد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روانی است .شاخصهای توانمندی اقتصادی شامل کسب یا افزایش
درآمد ،توانایی باز پرداخت وام و قدرت پس انداز کردن است .توانمندی روانی شامل معرفهایی
چون افزایش عزت نفس ،استقالل فکری ،احساس قدرت و افزایش خود اثربخشی هستند) Mousavi
 .(& Ravankhah, 2017توانمندی سیاسی به افزایش مشارکت سیاسی ،مبارزه برای کسب حقوق
برابر ،حذف تبعیض علیه زنان اطالق میشود .توانمندی اجتماعی با متغیرهای تغییر نگرش نسبت
به نقش زنان ،مشارکت در امور اجتماعی ،جمعگرایی و تمایل به حضور در فضاهای عمومی تعریف
شده است) .(Armstrong, 2001هرچند ماهیت اقتضایی توانمندسازی توسط تعدادی از نویسندگان
مورد تأکید قرار گرفته است ،اما مدل اقتضایی باون و الولر ) (Bowen & Lawler,1992برای
توانمندسازی کارکنان جایگاه ویژهای دارد .این دو نویسنده عوامل زیر را در روی آوری به
توانمندسازی کارکنان مؤثر میدانند )0 :استراتژی سازمانی؛  )2پیوند با مشتریان؛  )5تکنولوژی
پیچیده؛  )5تغییرات محیطی؛ و  )4کارکنان با نیاز رشد باال .در نهایت باید به مدل جیف و اسکات
اشاره کرد که که توفیق در توانمندسازی را مستلزم تغییر در ساختار سازمانی ،روابط گروهی و
نگرش افراد میدانند و معتقدند بدون توجه به این عوامل ،هرگونه تالشی در جهت توانمندسازی
کارکنان با ناکامی مواجه خواهد شد( .(Rahnavard & Hosseini, 2008از جمله نظریاتی که در
خصوص توانمندسازی زنان مطرح شده ،نظریهی تواناسازی است .این نظریه براساس شرایط
کشورهای درحال توسعه و ناشی از تجربیات سازمانهای دستاندرکار مسایل زنان مطرح شده
است .محور اصلی این نظریه ،تغییر ساختار و شرایطی است که نابرابری را به زنان تحمیل میکند.
از نظر طرفداران این نظریه ،برآورده ساختن نیازهای اساسی از حقوق اولیهی تمام افراد است و هر
فردی باید امکان آن را داشته باشد که از تمام تواناییها و خالقیتهای خود استفاده کند .با توجه
به این نظریه که ترکیبی از نظریههای رفاه ،برابری و فقرزدایی است ،الزم است که عالوه بر سطوح
باالی سازمانهای دولتی ،سازمانهای غیردولتی زنان نیز برای بسیج سیاسی ،آگاه سازی و آموزش
همگانی تالش نمایند .به عبارتی عالوه بر تغییر قوانین ،جهت تواناسازی زنان ،الزم است با ارتقای
آگاهیهای زنان و مردان توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی راه نیل به این هدف را هموار نمود.
اهداف کوتاه مدتی که در این نظریه دنبال میشود ،شامل آموزشهای کوتاه مدت در بخشهای
رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در صحنههای اجتماعی است که البته این اهداف بیشتر به
نیازهای عملی جنسیتی مربوط میشود .اصالح قوانین مدنی ،نظامهای حقوقی مالکیت ،حق کنترل،
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قوانین کار از جمله اهداف راهبردی است که در این نظریه جهت تحقق تواناسازی زنان و عدالت
اجتماعی دنبال میشود .این نظریه سعی در برآوردن احتیاجات راهبردی جنسیتی به طور
غیرمستقیم به وسیلهی بهدست آوردن احتیاجات عملی جنسیتی دارد .به این ترتیب تالش میشود
تا با تواناسازی زنان از راه ترویج فکرهای نو ،آموزشهای مهارتی برای فعالیت در بخشهای
اقتصادی ،ارتقای آگاهی همهی اعضای جامعه از نقشهای زنان و بهبود سطح رفاه آنها ،پایههای
استواری برای اقدامات بعدی در تأمین نیازهای راهبردی و حذف نابرابریها در همهی عرصه ها
فراهم شود).(Ashtari, 2004
هنجارهای اجتماعی میتوانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ،میزان توانمندسازی زنان را
محدود نمایند( .(Saltana et al., 1994هنجارهای اجتماعی ممکن است مستقیما میل به توانمندی
را تحت تأثیر قرار دهند و یا به طور غیرمستقیم دسترسی زنان به درآمد و تحصیالت را متأثر
سازند .گاه این هنجارها اجازهی کسب ثروت بدون حق کنترل بر آن و یا بدون کسب مقام در
خانواده یا اجتماع را به زنان اعطا میکنند که در این حالت ذینفعان نهایی توانمندسازی زنان،
مردان هستند( .(Mousavi & Ravankhah, 2017در برخی موارد حتی اگر زنان بتوانند درآمدشان
را در درون خانواده کنترل کنند ،ممکن است نتیجه برای آنها یا خانوادهشان ،کامالً مثبت نباشد؛
در این موارد زنان از کسب موقعیت مالی بهتر ،خشنودند و همچنین از امکان نگهداری و ذخیرهی
آن برخوردار هستند ،اما کسب ثروت آنها به معنی ثروت بیشتر برای کل خانواده نیست ،چرا که
همسران و پدران به محض اطالع از موقعیت مالی آنان ،ثروت خود را از آنها دریغ مینمایند.
همچنین ممکن است این امر منجر به مشکالت زناشویی شود ،چراکه کسب ثروت ممکن است
تهدیدی برای توازن قدرت در خانواده به نظر آید) .(Gholipour et al., 2009اگر نهادهای اجتماعی
زمینهی الزم را برای حضور زنان در دانشگاهها ومحیطهای کاری تسهیل نکنند ،آموزش و درآمد
چندان به توانمندسازی زنان منجر نخواهد شد و زنان توانمندتر وضعیت مساعدی نخواهند داشت.
حتی مطالعات نیز نشان دادهاند که در برخی از کشورها زنان تحصیل کرده و شاغل نسبت به زنان
بیسواد و بیکار (خانه دار) وضعیت بدتری دارند) .(Mason et al., 2002انتظارات و تجویزات
فرهنگی در این زمینه بسیار تعیین کننده است .این احتمال وجود دارد که زنان ایرانی تحصیل
کرده و شاغل نیز آزادی و توانمندی الزم را با وجود نهادهای فعلی کسب نکنند).(Shafiq, 2014
امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه ،که در کشورهای توسعه یافته نیز از
مقولههای مهمی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است .یکی از شاخصهای مهمی که
به عنوان معیار توسعهی جنسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار میگیرد ،میزان مشارکت
زنان در تصمیمهای کالن کشور و همچنین حضور آنان در پستهای مدیریتی است( & Jafarnegad
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 .(Esfidani, 2006پارادایمهای سنتی مدیریت بیشتر روی زمینههای آسیب ،نقاط ضعف و بی-
کفایتیها تأکید داشته است به نحوی که مقاالت درخصوص منفی گرایی(همچون استرس ،تعارض،
افسردگی،پرخاشگری و )...به نحو قابل مالحظهای فزونی داشته است).(Forouhar et al., 2012
معلمان مدارس به علـت فعالیتهـای شـدید و مشکالتی که در مدرسه بـا مـدیر ،والـدین و
همـکاران پیــدا میکننـد و نیـز به خاطـر زحمـتهـای فراوانــی که در مدرسـه بــرای کنتـرل
رفتـارهای نابهنجــار دانش آموزان صرف میکنند ،دائمـاً در اضـطراب و تـنش به سر میبرند که
این عوامل میتواند آنها را نسبت به شغلشان دلسرد و بیتفاوت کند .از این رو شناسایی
راهکارهایی برای رفع چنین معضالتی و افزایش عملکرد شغلی آنان ضروری مینماید .توانمندسازی
فرآیند چند بعدی دسترسی و کنترل افراد به منابع قدرت برای افزایش سرمایهها و ظرفیتهای
فردی و گروهی به سمت انتخابهای هدفمند است در این میان اعتبارات خرد میتواند دسترسی به
اهداف توانمندسازی را تسهیل نماید .توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بهمعنی قدرت بخشیدن به
این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنها در تصمیمگیریهاست
که یکی از ضرورهای دستیابی به توسعهی پایدار میباشد .بدون شک دسترسی محدود و نابرابر
زنان به تسهیالت در مقایسه با مردان در کنار عدم دسترسی یا دسترسی محدود به سایر عوامل
تولید همچون زمین ،آموزش ،کار و غیره از جمله موانع کلیدی در توانمندسازی زنان است.
توانمندسازی یکی از اهداف مهم توسعهای سازمانهای میباشد و این شاخص معیار مهمی در
سنجش فعالیت آنها به حساب میآید .مدیران زن به عنوان نیروی انسانی و مجریان برنامههای
آموزش و پرورش ،رکن اساسی به شمار رفته و عملکرد آنان تحت تأثیر موفقیت آنان قرار دارد .در
این رابطه بحث عملکرد شغلی مدیران جهت انجام وظایف آموزشی و پرورشی حائز اهمیت است .به
ویژه زمانی که بررسی عملکرد شغلی آنان مطرح گردد ،اهمیت موضوع دوچندان میشود .چرا که
مدیران به دلیل ارتباط با دانش آموزان شرایط کاری خاصی را تجربه مینمایند به راحتی و وضوح
میتوان مسائل و مشکالتی از قبیل رابطه ضعیف با معلمان و دیگر همکاران و با دانشآموزان ،عدم
امکان ارتقاء شغلی ،شرایط نامطلوب کار ،وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و تعارض نقش را
در مدیران مدارس مشاهده نمود که چنین مسائلی به راحتی میتواند انگیزه و اشتیاق شغلی
مدیران را تحت تأثیر خود قرار دهد.
نتایج موسوی و روانخواه ) (Mousavi & Ravankhah, 2017نشان داد بین شرایط سازمانی و
توانمندسازی و ابعاد آن رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد ،اما بین ساختار سازمانی بوروکراتیک و
توانمندسازی و ابعاد خودکارآمدی مقام و منزلت و تأثیرگذاری رابطهی ضعیف منفی و معنادار
وجود دارد ولی ساختار سازمانی بوروکراتیک با ابعاد تصمیم گیری مشارکتی ،استقالل و رشد
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حرفهای رابطهی معناداری ندارد از بین متغیرهای شرایط سازمانی دسترسی به منابع و وجود
اهداف روشن پیش بینی کنندههای بهتری از توانمندسازی مدیران هستند .یافتههای قلی پور و
همکاران) (Gholipour et al., 2009که تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرهنگ اشتراک گذاری
دانش کارکنان زن ادارهی آموزش و پرورش استان مازندران مطالعه کردند ،نشان دادند که
توانمندسازی روانشناختی بر اشتراکگذاری دانش کارکنان زن اثرگذار است .نتایج پژوهش
شکوری و همکاران) (Shakouri et al., 2008نشان داد که ویژگیهای فردی زنان نقش بسزایی را
در فقر آنان دارد و فقر زنان دارای ابعاد چندگانهی اقتصادی ،اجتماعی و روانی است .مطابق یافته-
های این پژوهش به رغم برخی تالش ها که در قالب طرحهای حمایتی انجام شده است ،توانمندی
آنان همچنان در سطحی پایینتر قرار دارد .با توجه به یافتههای پژوهش برای از بین بردن فقر زنان
و نابرابری جنسیتی و تحول در پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان تحوالت ساختاری ضروری است.
زیمر( (Zimmer, 2006به توانمندسازی زنان :اثر مشارکت در گروههای خود هم یار به بررسی
مطالعات نظری و تجربی در مورد مشارکت زنان در گروههای همیار مانند عضویت در شبکههای
خرده وام دهی پرداخته و نتایج پژوهشهای تجربی پژوهشگران و شاخصهای توانمندسازی آنان
را بیان کرده است .میسون و همکاران) (Mason et al., 2002درپژوهش به این نتیجه دست یافتند
که مؤلفههای تأثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی اقتصادی زنان سه عامل مشارکت اقتصادی ،انسجام
خانوادگی وآگاهی اجتماعی است و مهمترین موانع تأثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی چهار مؤلفه
(فردی -روانشناختی ،مشارکت اقتصادی ،زیرساختاری و اجتماعی -نهادی) است .باتوجه به مبانی
نظری و پیشینهی مطرحشده ،این پژوهش بهدنبال پاسخ به این سؤاالت است -0 :عوامل شناسایی
شده ی مؤثر در توانمندسازی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی کدامند؟ -2
اولویت هر یک از مؤلفههای توانمندسازی مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
کدام است؟  -5الگوی مناسب جهت شناسایی مؤلفههای توانمندسازی مدیران زن درآموزش و
پرورش استان خراسان شمالی کدام است؟  -5برازش الگوی مورد نظر جهت شناسایی مؤلفههای
توانمندسازی مدیران زن به چه میزان است ؟
روش پژوهش
در این پژوهش باتوجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش تحقیق کیفی -کمی از نوع
آمیخته 0اکتشافی از طریق تلفیق روشهای کیفی و کمی استفاده شده است( Strauss & Corbin,
 .(2007در این طرح ،پژوهشگر ابتدا از لحاظ کیفی موضوع پژوهش را با شرکت کنندگان محدود
- Mixed Method
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بررسی کرده و سپس بر مبنای یافتههای کیفی نسبت به ساخت ابزار مورد نظر اقدام میکند.
جامعهی آماری در پژوهش کیفی (بخش مصاحبه) ،شامل  02نفر از مدیرانی که از سوابق اجرایی و
مدیریتی برخوردار بوده و به اصطالح خبرگان آگاه نام داشتند .در بخش کمی پژوهش ،از جامعهی
آماری به تعداد  544نفر مدیران زن خراسان شمالی تعداد 085نفر بهعنوان نمونه در این پژوهش
مشارکت داشتند .از مجموع مؤلفهها و کدهای استخراجشده از متن مصاحبهها ،پرسشنامهای آماده
شد .رواسازی مقیاس اندازهگیری بر پایهی دو نوع شاهد -0 :وابسته به محتوا؛  -2وابسته به سازه به
دست آمده است .در روایی محتوایی پرسشنامه پس از دریافت نظرات استاد راهنما  ،دو نفر از افراد
صاحبنظر و مدیران صاحب نام  ،گویهها بررسی و بر اساس نظرات آنها بازنگری الزم صورت
گرفت .در روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که جنبهای از روایی سازه یک مقیاس
است که باتوجه به تعداد عاملهای زیربنایی و روابط میان مجموعه نشانگرها ،پارامترهای مدل را
برآورد میکند .سپس برای تعیین پایایی الزم به کمک نرمافزار اس پی اس اس ،0میزان ضریب
آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن  1/62محاسبه شد که بیانگر پایایی الزم بود .برای تحلیل
دادههای کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا و فرایند کدگذاری 2مبتنی بر طرح نظاممند راهبرد
نظریهی داده بنیاد استفاده شد .در بخش کمی باتوجه به سؤاالت پژوهش از روشهای آمار توصیفی
و استنباطی و برای تعیین روابط بین متغیرها ضرایب اهمیت آنها از تحلیل عاملی اکتشافی 5و
تأییدی ،5برای رتبهبندی مؤلفهها استفاده شده است .در این قسمت برای تحلیل دادهها از لیزرل
 8/45استفاده شد .برای تعیین نمونههای این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان ،از روش نمونه-
گیری هدفمند استفاده شد .در صورتی که هدف از مصاحبه ،اکتشاف و توصیف عقاید و نگرشهای
مصاحبه شوندگان باشد ،در این صورت با توجه به زمان و منابع قابل دسترس میتوان از تعداد -24
 01نمونه برای انجام مصاحبه استفاده نمود) .(Abbasi et al., 2012که در این پژوهش تعداد 02
نفر نمونهی مورد نظر در این زمینه تکمیل شد .آمار جمعیت شناختی نمونههای مورد مطالعه در
جدول  0ارائه شده است .فرایند مصاحبه در یک دورهی زمانی از زمستان 0564تا بهار 0569انجام
شده است.

1-

Spss
Coding
)3- Exploratory Factor Analysis (EFA
)4- Confirmative Factor Analysis (CFA
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جدول  -9آمار جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
حوزه تخصصي و
مدارس استان

اجرایي مصاحبه

تعداد مصاحبه شوندگان

شوندگان

مدیران زن

جمع

بجنورد

5

شیروان

5

اسفراین

5

فاروج

2
02

یافته های پژوهش
الف) یافتهها در بخش کیفي
از تحلیل دادههای کیفی پژوهش در مرحلهی کدگذاری باز  021کد مفهومی اولیه حاصل شد.
پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری ،کدهای مشترک احصا شد .بر اساس
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبههای عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل
محتوای متن مصاحبهها و درعینحال مطابقت آنها با مبانی نظری ،طبق نظر مشارکتکنندگان،
جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،میتوان مؤلفههای شناسایی شده در توانمندسازی مدیران
زن در آموزش وپرورش را در  45مؤلفه در چهار بعد اصلی شناسایی کرد 01 .مؤلفه در بعد
توانمندی اقتصادی  01 ،مؤلفه در بعد توانمندی سیاسی  09 ،مؤلفه در بعد توانمندی اجتماعی و
 02مؤلفه در بعد توانمندی روانی را شامل میشود .شکل شماره  0الگوی کدگذاری توانمندسازی
مدیران زن درآموزش وپرورش بر اساس یافته های کیفی پژوهش را نمایش می دهد .این الگوی
مفهومی نشان دهنده روابط بین ابعاد و مؤلفههای حاصل از فرآیند کیفی است .پیش فرض تحقیق
این است که ابعاد اصلی به طور مستقیم در شکلگیری توانمندسازی مدیران زن درآموزش وپرورش
مؤثر هستند.
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شکل  -9الگوی کدگذاری و پارادایمی عوامل شناسایی شده در توانمند سازی مدیران زن آموزش و پرورش
بر اساس یافتههای کیفی پژوهش

ب) یافتهها در بخش کمّي
تحلیل توصیفی ابعاد :برای شناخت نظرات پاسخگویان در زمینهی ابعاد توانمندی زنان( بعد
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و روانی) ،مطابق با ادبیات موضوع عوامل مشخصی شناسایی شدند و
برای تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از سؤاالت مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در
مقیاس لیکرت تأثیرسؤاالت شناسایی شده را به عنوان شاخص سؤاالت تشکیل دهندهی متغیر در
این  5بعد مشخص نمایند .جدول  2شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی را درهر یک از ابعاد
نشان میدهد.
جدول  -5شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی  5بعد
ابعاد

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بعد اقتصادی

085

5/25

1/56
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بعد سیاسی
بعد اجتماعی
بعد روانی

085
085
085

5/55
5/19
5/02
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1/54
1/51
1/51

نتایج جدول  2گویای آن است که بیشترین میانگین مربوط به بعد روانی ( )5/02و کمترین
میانگین مربوط به بعد سیاسی ( )5/55میباشد .همچنین بیشترین پراکندگی در بعد اقتصادی
( )1/89و کمترین پراکندگی در ابعاد اجتماعی و روانی ( )1/20میباشد.
سؤال اول  :عوامل شناسایی شدهی مؤثر در توانمندسازی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش
کدامند؟ جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از
مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبهها و در عین حال
مطابقت آنها با مبانی نظری ،طبق نظر مشارکت کنندگان مقولهها و عوامل اصلی (ابعاد) و فرعی
(مؤلفهها ) تأ ثیرگذار در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی را میتوان
در  5مقوله یا بعد اصلی و  45عامل فرعی طبقهبندی نمود .ابعاد اصلی مؤثر عبارتند از-0 :
بعداقتصادی ( 01مؤلفه)؛  -2بعد سیاسی ( 01مؤلفه )؛  -5بعد اجتماعی ( 09مؤلفه )؛  -5بعد روانی
( 02مؤلفه ) .با استناد به بخش کیفی پرسشنامهای مشتمل بر  45گویه بر اساس مقیاس لیکرت
تنظیم و اجرا و داده های جمع آوری شده ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت  .برای تشخیص این
مسأله که تعداد داده های مورد نظر ( اندازهی نمونهها و رابطهی بین متغیرها ) برای تحلیل عاملی
مناسب هستند یا خیر ؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر ˚ مایر 0و آزمون بارتلت 2استفاده گردید .
آزمون تناسب کایزر ˚ مایر شاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن هبستگی جزیی
بین متغیرها را بررسی میکند  .این شاخص در دامنهی صفر و یک قرار دارد .اگر مقدار شاخص بین
( )1/41 -1/94تحلیل عاملی متوسط ،بین ( )1/94 ˚ 1/24خوب ،بین ( )1/24 -1/84و از  1/84به
باال به میزان عالی تحلیل عاملی برای دادهها مناسب خواهند بود.
جدول  -3تحلیل عاملی اکتشافی مبانی نظری
ابعاد

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و

مؤلفه ها

(عوامل اصلي)

آزمون بارتلت

(عوامل فرعي)

واریانس کل ابعاد

)- KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy
- Bartlets Test of sphericity

1
2
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اقتصادی

سیاسی

اجتماعی

روانی

تحلیل عاملی اکتشافی
کل

KMo=0.758
Barttlett=591.955
Df=45
Sig=0/000
KMo=0.742
Barttlett=465.722
Df=45
Sig=0/000
KMo=0.851
Barttlett=1106.611
Df=120
Sig=0/000
KMo=0.841
Barttlett=1477.536
Df=136
Sig=0/000
Kmo=0/843
Barttlett5410.737
Df=1378
Sig=0/000

01

01

09

02
45

95/248

46/296

44/014

95/685

96/451

همانگونه که در جدول  5مالحظه میگردد  ،مقدار آمارهی آزمون تناسب کایزر ˚ مایر در
تمامی ابعاد بیشتر از  1/2بوده و مقدار  sigنیز بیش از سطح معنی داری میباشد  .این نشان
دهندهی این مطلب است که تحلیل عاملی برای این دادهها بسیار مناسب میباشد  .درصد واریانس
تبیین شده کل مؤلفه ها نیز در ستون آخر جدول  ،درصدی از تغییر پذیری سؤاالت را که توسط
مؤلفههای استخراجی قابل توضیح است  ،بیان میکند که در تمامی ابعاد درصد واریانس تبیین
شده نسبتاً باالست  .لذا دادههای آزمون تناسب کایزر ˚ مایر و آزمون بارتلت در تمامی ابعاد مناسب
است؛ بنابراین بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از  45مؤلفهی استخراج شده از مبانی نظری و بخش
کیفی پژوهش ،بعداقتصادی ( 01مؤلفه)؛  -2بعد سیاسی ( 01مؤلفه )؛  -5بعد اجتماعی ( 09مؤلفه
)؛  -5بعد روانی ( 02مؤلفه ) .مبنای تحلیل آماری قرار گرفتند .در جدول  ، 5نتایج تحلیل عامل
اکتشافی نشان داده شده است.
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جدول  -5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی هر یک از مؤلفههای شناسایی شده
ابعاد

بعد اقتصادی

بعد سیاسی

بعد اجتماعی

مولفه ها

بار عاملي استاندارد

درآمد و توانایی مالی

1/21

ضریب تعیین
R2
1/55

آماره t
6/29

داشتن بودجه کافی در مدرسه برای اجرای
برنامه ها

1/99

1/55

6/05

در دست داشتن منابع کافی

1/88

1/55

00/55

سطح تحصیالت

1/81

1/55

6/28

حمایت بیمه ای

1/82

1/52

00/18

کاربرد تکنولوژی جدید

1/85

1/51

01/59

تقسیم کار در سازمان

1/61

1/42

05/24

سنوات و سابقه خدمت

1/62

1/45

05/92

داشتن اطالعات باال و تخصص

1/22

1/51

8/58

کارایی و اثربخشی

1/82

1/40

05/19

مشارکت سیاسی

1/84

1/55

00/54

تالش برای کسب حقوق برابر

1/65

1/54

00/44

حذف تبعیض

1/26

1/58

01/21

قدرت تفویض اختیار به زیردستان

1/29

1/52

8/88

بهبود اثربخشی از طریق افزایش قدرت

1/21

1/55

6/29

ایجاد توازن بین کنترل مدیریت و آزادی
عمل کارکنان

1/99

1/55

6/05

انعطاف پذیری و آزادی در تصمیم گیری

1/88

1/55

00/55

شکستن مرزهای بین مدیران و کارکنان

1/81

1/55

6/28

همسو بودن اهداف فردی و سازمانی

1/82

1/52

00/18

قدرت تصمیم گیری به موقع

1/85

1/51

01/59

نگرش به نقش زنان در مدیریت سازمان

1/85

1/51

01/59

تمایل به مشارکت در فعالیت های
مدیریتی

1/61

1/42

05/24

منزلت اجتماعی

1/62

1/45

05/92

صداقت در رفتار سازمانی

1/22

1/51

8/58

داشتن ارتباطات قوی

1/82

1/40

05/19

هویت بخشی و قدردانی در گروه

1/84

1/55

00/54

مشارکت گروهی کارکنان

1/92

1/50

9/20

بهبود رفاه فردی

1/25

1/42

2/56
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تجربه شغلی

1/64

1/65

8/25

میل و رغبت در انجام فعالیت ها

1/20

1/51

9/12

توسعه و بهبود فعالیت های سازمانی

1/29

1/58

9/92

حس نوع دوستی به کارکنان

1/26

1/52

9/42

آزادی عمل کارکنان

1/22

1/51

9/22

باال بردن کیفیت کاری

1/22

1/58

9/94

ارزش و ارج نهادن به کارکنان

1/26

1/56

9/22

شرایط کاری مستقیم و غیرمستقیم

1/24

1/52

9/60

عزت نفس

1/22

1/58

2/06

خوداثربخشی

1/99

1/50

9/06

استقالل فکری

1/42

1/22

احساس قدرت

1/40

1/20

5/24

احساس اعتماد

1/51

1/25

5/61

تاثیرگذاری بر دیگران

1/85

1/69

9/81

معنی داربودن روحیه کاری

1/80

1/58

4/66

شایستگی

1/24

1/58

4/66

باال بودن روحیه مدیران زن

1/92

1/50

9/20

وجدان کاری

1/25

1/42

2/56

وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد

1/64

1/65

8/25

احساس امنیت شغلی

1/92

1/55

2/45

خود سامان دهی

1/26

1/41

2/65

داشتن تفکر خالق

1/81

1/92

8/48

قدرت تفکر

1/29

1/44

8/21

اعتماد و انگیزش در گرفتن تصمیمات

1/20

1/40

2/69

توجه به رشد سالمت و شکوفایی
استعدادها

1/92

1/55

2/45

همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد .،در بعد اقتصادی ،مؤلفهی سنوات و سابقهی
خدمت با بار عاملی ( )1/62بیشترین و مؤلفهی درآمد و توانایی مالی با بار عاملی ( )1/21کمترین
ضریب تأثیرگذاری را در تبیین بعد خدمات از دیدگاه پاسخگویان داشت .در بعد سیاسی ،مؤلفهی
تالش برای کسب حقوق برابر با بار عاملی ( )1/61بیشترین و مؤلفهی بهبود اثربخشی از طریق
افزایش قدرت با بار عاملی ( ) 1/21کمترین ضریب تأثیر گذاری را در تبیین بعد مدیریت و کارکنان
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از دیدگاه پاسخگویان داشت .در بعد اجتماعی ،مؤلفهی تجربهی شغلی با بار عاملی ( )1/64بیشترین
و مؤلفهی صداقت در رفتار سازمانی با بار عاملی ( )1/22کمترین میزان تأثیرگذاری را در توانمندی
مدیران زن سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی دارند .در بعدروانی ،مؤلفهی وجود جو اعتماد
و صمیمیت بین افراد موجود با بارعاملی ( )1/64دارای بیشترین ضریب تأثیر گذاری و مؤلفهی
احساس اعتماد با بار عاملی ( )1/51کمترین تأثیر را در تبیین بعد روانی موجود از دیدگاه پاسخ-
گویان داشت.
سوال دوم پژوهش :اولویت هر یک از عوامل مؤثر توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و
پرورش کدام است؟ در ادامه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،برای اولویتبندی کردن ابعاد اصلی ،به
نتایج تحلیل عاملی کل برای هر یک از ابعاد اصلی در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و
پرورش نقش دارند ،پرداخته شده است.
جدول  -4نتایج تحلیل عاملی کل ،هر یک از ابعاد شناسایی شده
بار عاملي

ضریب تعیینR2

آماره t

نتیجه

1/25

2/245

معنی دار است.

5/456
2/490

معنی دار است.
معنی دار است.

5/59

معنی دار است.

ردیف

بعد

0

بعد اقتصادی

1/22

2
5

بعد سیاسی
بعد اجتماعی

1/820
1/860

1/59
1/55

5

بعد روانی

1/828

1/41

استاندارد

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،بعد توانمندی اجتماعی با بار عاملی  1/86بیشترین
ضریب تأثیرگذاری و بعد توانمندی اقتصادی با بار عاملی  1/58کمترین ضریب تأثیرگذاری را در
عوامل مؤثر در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش دارند،
سؤال سوم پژوهش :چه الگویی را میتوان در جهت عوامل مؤثر در توانمندسازی مدیران زن
سازمان آموزش و پرورش ارائه نمود؟ در شکل  2نتایج ضرایب استاندارد شناسایی مؤلفههای
توانمندسازی مدیران زن آموزش و پرورش خراسان شمالی حاکی از آن است که در میان  5بعد
شناسایی شده ،بعد سیاسی با ضریب استاندارد ( )1/88و از میان  45مؤلفه شناسایی شده ،مؤلفهی
تجربهی شغلی از بعد اجتماعی و مؤلفه ی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد از بعد روانی با
ضریب استاندارد ( ) 1/64بیشترین اثر گذاری را بین ابعاد و مولفه های شناسایی شده داشتند .شکل
 5معناداری ضرایب مولفه های شناسایی شده در توانمند سازی مدیران زن آموزش و پرورش
خراسان شمالی را نشان میدهد .تمامی ضرایب بهدست آمده در سطح خطای  ، %4معنادار بوده ،
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زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک آنها در بازدهی ( )-0/69 ، 0/69قرار نمیگیرد  .بنابراین می
توان گفت 45 ،مؤلفهی موجود در شناسایی مؤلفههای توانمند سازی مدیران زن آموزش و پرورش
در این الگو  ،تبیین کنندهی این مؤلفهها میباشند .در ادامه مقدار مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد و
مؤلفه های شناسایی شده در توانمندسازی مدیران زن (مربوط به متغیرهای آشکار( مشهود ) و
پنهان ( نامشهود) و همچنین ضرایب استاندارد و تی ولیوی معادلهی اندازهگیری نشان داده شده
است.
جدول -4ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد اثرگذار در الگوی نهایی پژوهش
ردیف

بعد

ضریب تأثیر مستقیم

معناداری

نتیجه

رتبه ابعاد

0
2
5
5

بعد اقتصادی
بعد سیاسی
بعد اجتماعی
بعد روانی

1/98
1/88
1/84
1/24

4/25
8/85
2/45
2/22

معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.

5
0
2
5

باتوجه به خروجی نرم افزار لیزرل و مقدار ضریب مسیر جدول فوق بهدست آمده  ،بعد سیاسی
با بار عاملی  1/88در جهت عوامل شناسایی شدهی مؤثر در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و
پرورش ،بیشترین اهمیت را دارد بعد از عامل سیاسی ،عامل اجتماعی با بار عاملی  1/84در مرتبهی
دوم اهمیت قرار دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
جدول -4ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی مؤثرترین مؤلفهها در الگوی نهایی پژوهش
ردیف

مؤلفه (مسیر ارتباط)

0
2
5

سنوات و سابقه خدمت
تالش برای کسب حقوق برابر
تجربه شغلی
وجود جو اعتماد و صمیمیت بین
افراد

5

ضریب تأثیر

معناداری

نتیجه

رتبه ابعاد

1/62
1/61
1/64

05/92
00/44
8/25

معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.

2
5
0

1/64

8/25

معنی دار است.

0

مستقیم

باتوجه به خروجی نرم افزار لیزرل و مقدار ضریب مسیرجدول فوق بهدست آمده  ،مؤلفهی
تجربهی شغلی از بعد اجتماعی و مؤلفهی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد از بعد روانی با بار
عاملی  1/64در جهت مؤلفههای شناسایی شدهی مؤثر در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و
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پرورش بیشترین اثر را دارند و بقیهی مؤلفهها در درجات بعدی قرار گرفتند .با توجه به تجزیه و
تحلیلهای آماری شکل  5الگوی نهایی پژوهش را نشان میدهد.
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شکل  -5مدل تأییدی در حالت استاندارد
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شکل  -3مدل تأییدی در حالت معناداری

43
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شکل  -5الگوی نهایي عوامل شناسایي شده در توانمند سازی مدیران زن آموزش و پرورش
بر اساس یافتههای پژوهش

سؤال چهارم پژوهش :برازش الگوی مورد نظر جهت شناسایی مؤلفههای توانمندسازی مدیران
زن به چه میزان است؟ برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از
شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی (

) ،شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص

برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی ( ،)AGFIشاخص نرم شدهی برازندگی ( ،)NFIشاخص
نرم نشدۀ برازندگی ( ،)NNFIخطای ریشهی میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAاستفاده شد.
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جدول -8نتایج حاصل از بررسي نیکویي برازش مدل ساختاری تحقیق
دامنه مورد قبول

مقدار

نتیجه

شاخص برازش

<5

2/26

مناسب

(CFIشاخص برازش تطبیقی)

>1.6

1/64

مناسب

(GFIشاخص برازندگی)

>1.6

1/69

مناسب

(AGFIشاخص تعدیل برازندگی)

>1.6

1/64

مناسب

(NFIشاخص نرم شدۀ برازندگی)

>1.6

1/62

مناسب

(NNFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی)

>1.6

1/69

مناسب

(RMSEAخطای ریشة میانگین مجذورات تقریب)

<1.18

1/192

مناسب

) شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی)

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارهی  8آمده
است ،نشاندهنده ی برازش مدل است ،چرا که میزان کمتر از  RMSEA 1.18نشانگر برازش قابل
قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر  NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFIهمگی باالتر از 1/6
هستند که نشان دهندهی این است که الگوی بهدست آمده از شاخصهای انطباق بسیار خوبی
برخوردار بوده و مناسب بودن الگوی پژوهش را نشان میدهد و این که روابط تنظیم شدهی متغیرها
بر اساس چارچوب نظری پژوهش و بخش کیفی ،منطقی و دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن
مورد تأیید است .
بحث و نتیجه گیری
در ارتباط با سؤال اول ،بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبههای عمیق
و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبهها و در عین حال مطابقت آنها با مبانی
نظری ،طبق نظر مشارکت کنندگان مقولهها و عوامل اصلی (ابعاد) و فرعی (مؤلفهها ) تأثیرگذار
توانمندسازی مدیران زن را می توان در  5مقوله یا بعد اصلی و  45عامل فرعی طبقه بندی نمود.
ابعاد اصلی مؤثر عبارتند از -0 :بعداقتصادی ( 01مؤلفه)؛  -2بعد سیاسی ( 01مؤلفه )؛  -5بعد
اجتماعی ( 09مؤلفه )؛  -5بعد روانی ( 02مؤلفه ) .با استناد به بخش کیفی پرسشنامهای مشتمل
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بر  45گویه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم و اجرا و دادههای جمعآوری شده  ،مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت  .برای تشخیص این مسأله که تعداد دادههای مورد نظر ( اندازهی نمونهها و
رابطه ی بین متغیرها ) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر
˚ مایر و آزمون بارتلت استفاده گردید  .آزمون تناسب کایزر ˚ مایر شاخصی از کفایت نمونه گیری
است که کوچک بودن هبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی میکند  .این شاخص در دامنهی صفر
و یک قرار دارد .اگر مقدار شاخص بین ( )1/41 -1/94تحلیل عاملی متوسط ،بین ()1/94 ˚ 1/24
خوب ،بین ( )1/24 -1/84و از  1/84به باال به میزان عالی تحلیل عاملی برای داده ها مناسب
خواهند بود .در بعد اقتصادی مؤلفهی سنوات و سابقهی خدمت با بار عاملی ( )1/62بیشترین و
مؤلفهی درآمد و توانایی مالی با بار عاملی ( )1/21کمترین ضریب تأثیرگذاری را در تبیین بعد
خدمات از دیدگاه پاسخگویان داشت .در بعد سیاسی مؤلفهی تالش برای کسب حقوق برابر با بار
عاملی ( )1/61بیشترین و مؤلفهی بهبود اثربخشی از طریق افزایش قدرت با بار عاملی ()1/21
کمترین ضریب تأثیر گذاری را در تبیین بعد مدیریت و کارکنان از دیدگاه پاسخگویان داشت .در
بعد اجتماعی ،مؤلفهی تجربهی شغلی با بار عاملی ( )1/64بیشترین و مؤلفهی صداقت در رفتار
سازمانی با بار عاملی ( )1/22کمترین میزان تأثیرگذاری را در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش
و پرورش خراسان شمالی دارند .در بعدروانی مؤلفهی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد موجود
با بارعاملی ( )1/64دارای بیشترین ضریب تأثیر گذاری و مؤلفهی احساس اعتماد با بار عاملی
( )1/51کمترین تأثیر را در تبیین بعد روانی موجود از دیدگاه پاسخگویان داشت .جهت نیل به
توسعهی پایدار کشور ،الزم است تمامی افراد در تمام صحنههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی نقش آفرین باشند .شرایط جامعهی امروزی ،درگیر شدن همه را در ادارهی امور کشور
ضروری ساخته و دولتها را وادار نموده برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی
از جمله توانمندسازی ،روی بیاورند .با توجه به آنکه امروز بخش عظیمی از نیروی متخصص علمی
جامعه را زنان به خود اختصاص داده و قابلیتهای فنی و مدیریتی خود را در صحنههای اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کشور به اثبات رسانده و ضمانتهای قانونی و نهادی مورد نیاز برای مشارکت
این قشر در توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور تا حدودی فراهم گردیده ،الزم است که
با رویکردی استراتژیک ،ضمن بررسی سیستمی توانمندسازی و اشتغال زنان ،سیاستها و برنامه-
های راهبردی و عملیاتی مناسب از سوی تصمیم گیران و سیاستمدران اتخاذ گردد .در زمینهی
حضور مؤثر نیروی کار زنان در پست های مدیریتی با مشارکت مؤثر تمام مراکز علمی و آموزشی و
دستگاههای اجرایی باید ایفاء نمایند ،بسیار حایز اهمیت است و الزم است که با توجه به تجارب
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بین المللی از یک سو و شرایط فرهنگی اجتماعی کشور از سوی دیگر ،با رویکرد شایسته ساالری،
زمینههای حضور مؤثر زنان در کلیهی عرصهها از جمله حرفهی روابط عمومی فراهم گردد.
در ارتباط با نتایج سؤال دوم ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،برای اولویت بندی کردن ابعاد
اصلی ،به نتایج تحلیل عاملی کل برای هر یک از ابعاد اصلی در توانمندی مدیران زن سازمان
آموزش و پرورش نقش دارند ،پرداخته شده است .بعد توانمندی اجتماعی با بار عاملی 1/86
بیشترین ضریب تأثیرگذاری و بعد توانمندی اقتصادی با بار عاملی  1/58کمترین ضریب
تأثیرگذاری را در عوامل مؤثر در توانمندی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش دارند .آسیب های
اجتماعی در جامعه ی زنان به رسمیت شناخته نمی شوند و نگرش منفی نسبت به آنان دارد  .این
نگرش منفی به همراه نقشهای چندگانه و مسئولیتهای آنان ،غالباً وقت اضافی برای برقراری
روابط اجتماعی ندارند و به مرور زمان باعث طرد خود از جامعه شده و مشکالت عدیدهای برای آن-
ها بهوجود می آید .از طرفی فرزندانشان به خاطر عدم حضور همه جانبه در معرض آسیبهای
اجتماعی هستند .همچنین به دنبال طرد شدن از جامعه ،حمایتهای اجتماعی را از دست می-
دهند) .(Pasban, 2007در جامعهی ما با نبود مرد خانواده ،زن امنیت خود و اعتبار اجتماعی خود را
از دست می دهد .زن بدون مرد برای بسیاری از مردان به عنوان یک فرصت جلوه میکند .این
ناامنی همانطور که گفتیم باعث مخدوش شدن رابطهی اجتماعی زن میشود و حتّی زنان دیگر
مراقب مردان خود هستند که از آنها دوری کنند .زنان نسبت به مردان ،به دلیل داشتن چند نقش
مختلف به طور هم زمان ،استرس و مسایل و مشکالت روانی بیشتری را تجربه میکنند .عمدهترین
استرسورها برای مادران سرپرست و مجرد ،بیکاری ،درآمد ناکافی و مسکن بوده است( & Mohitfar
 .)Hamidi, 2008هم چنین بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران ،زنان سرپرست خانوار در
مقایسه با گروه کنترل اختالالت روانشناختی (افسردگی ،اضطراب ،انزوا و شکایات جسمانی)
بیشتری تجربه کرده اند .این اختالالت ناشی از فقر ،درآمد ناکافی ،عدم حمایت اجتماعی و نگرش
منفی اجتماعی است(.)Khosravi & Nahidpour, 2000
نخستین گام در توانمندسازی اقتصادی ،ایجاد اشتغال مناسب است  .بدین منظور سازمانهای
حمایتی ابتدا به منظور اشتغال زنان که وارد طرح توانمندسازی شده بودند ،آموزش شغلی مناسب
با تواناییها و عالئق آنها از طریق مراکز فنی و حرفهای ارائه نموده و سپس وام خود اشتغالی را به
آنان پرداخت و بر نحوهی صرف آن و راه اندازی شغل مورد نظر نظارت مینمودند .همچنین این
یافتهها همسو با یافتههای حاج ابراهیمی) (Hajiebrahimi, 2005است که در آن توانمندسازی زنان
را از طریق تعاونیها ،راه حلی مطمئن و پایدار در اشتغال و افزایش خودباوری زنان میداند .آسیب-
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های اقتصادی ،مسألهی اقتصادی در واقع مهمترین مسألهای است که زنان با آن مواجه هستند.
زنان در سراسر دنیا از وضعیت اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند .تحقیق انجام شده
در این زمینه نشان میدهد که زنان نسبت به گروه کنترل در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به
تأمین مسکن ،مایحتاج روزانه و نیازهای فرزندان خود هستند ،به طور معناداری دارای درآمد کمتر
نسبت به گروه کنترل هستند .این درآمد کم ،فقر نسبی آنان را به همراه دارد .این قضیه در مورد
زنان متأهلی که سرپرستی کودکی را برعهده دارند ،حادتر میشود .در تحقیقی 89درصد زنان مهم-
ترین مسألهی خود را مسایل اقتصادی و بیکاری دانستهاند(.(Mohitfar & Hamidi, 2008
با توجه به نتایج سؤال سوم پژوهش  ،به منظور ایجاد الگوی برازنده و قابل قبول و تعیین این
موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازهی نظری زیربنایی را اندازهگیری میکنند  ،تحلیل عاملی
تأییدی در مورد کلیهی مؤلفه ها انجام شد  .بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی  ،روابط مستقیم و
غیرمستقیم بین مؤلفههای شناسایی شده با هر یک از ابعاد موجود در توانمندسازی مدیران زن
مورد تأیید قرار گرفت و مستند به ضرایب استاندارد ،ابتدا با تحلیل عاملی تأییدی  ،مؤلفههای
موجود در توانمندسازی مدیران زن و نقش آن که در 5بعد ،اقتصادی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی
نشان داده شد.مؤلفهی تجربهی شغلی از بعد اجتماعی و مؤلفهی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین
افراد از بعد روانی با بار عاملی  1/64در جهت مؤلفههای شناسایی شده مؤثر در توانمندی مدیران
زن سازمان آموزش و پرورش بیشترین اثر را دارند و بقیهی مؤلفهها در درجات بعدی قرار گرفتند.
در ارتباط با نتایج سؤال چهارم ،نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
پژوهش ،نشاندهندهی برازش مدل است ،چرا که میزان کمتر از  RMSEA 1.18نشانگر برازش
قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر  NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFIهمگی باالتر از
 1/6هستند .در جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است .در مجموع،
نتایج تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای برازش  ،نشان داد که الگوی پژوهش از برازندگی بسیار
خوبی برخورداربوده است .در این الگو ،همهی مسیرهای احتمالی مستقیم و غیرمستقیم بین
متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثرات مستقیم متغیرهای موجود در
توانمندسازی مدیران زن در توانمندی زنان مورد تأیید قرار گرفته ،بیشترین اثرگذاری بر
توانمندسازی مدیران زن بهصورت مستقیم به ترتیب مربوط به  1/88بعد سیاسی 1/84 ،بعد
اجتماعی 1/24 ،بعد روانی و  1/98بعد اقتصادی است .دورهی کنونی حیات بشری با تحوالت و
دگرگونیهای شگفت انگیزی همراه است .سازمانها از سویی با رقابت شدید در سطح جهانی،
تغییرات سریع باورنکردنی ،تقاضای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع و از سوی دیگر
امکان یأس و سرخوردگی کارکنان از کار و سازمان و طلب معنای بیشتر از کار ،صداقت و صراحت
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گرفتهاند) Aly & Quisi,

در کار و امکان خودشکوفایی بیشتر از کار از سوی آنان مورد هجوم قرار
 .(1996سازمانها به عنوان زیر مجموعهای از حیات انسانی باید برای بقا و بالندگی خود ،کارکنان
یعنی سرمایههای اصلی و ارزشمند سازمان را آماده سازند ،صاحبنظران مدیریت و روانشناسان
سازمانی ،برای مواجه شدن با این چالشها و نگرانیها ،ایجاد فرهنگ توانمندسازی کارکنان را
پیشنهاد میکنند) .(Mousavi & Ravankhah, 2017تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی،
موضوع توانمندسازی مدیران را در کانون توجه قرار داده است ،چرا که سازمانها با داشتن مدیران
توانمند ،متعهد ،ماهر و با انگیزهی بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند.
از دغدغههای مهم سازمانهای آموزشی موفق جهان ،گردآوری مدیران و سرمایهی انسانی فرهیخته
و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانهای مربوطه باشند .لذا برای دستیابی به این
خصوصیات ،مهمترین ابزار رقابتی ،مدیران هستند که باید آنان را توانا ساخت .نتایج موسوی و
روانخواه) (Mousavi & Ravankhah, 2017در شرایط سازمانی و توانمندسازی و مقام و منزلت،
غفاری و همکاران( (Ghaffari ett al., 2010در تعیین وضعیت شاخصهای توانمندسازی زنان در
ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره و همچنین ارایهی راهکارهای عملی در این زمینه
با توجه به تئوریها ،شاخصها و دادههای موجود در این زمینه میباشد ،رهنورد و
حسینی) (Rahnavard & Hosseini, 2009در معرفی عوامل تأثیرگذار )0 :نگرش مدیریت؛ )2
ساختار گروهی؛  )5ارزشهای بین گروهی؛ و  )5روابط اطالعاتی و ) (Mincer, 1980در شاخصهای
توانمندسازی زنان ،نقوی زرین و البنا( (Naghavizarin & Labna, 2002در بررسی مؤلفههای
تأ ثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی اقتصادی زنان سه عامل مشارکت اقتصادی ،انسجام خانوادگی و
آگاهی اجتماعی است و مهمترین موانع تأثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی ،چهار مؤلفهی فردی-
روانشناختی ،مشارکت اقتصادی ،زیرساختاری و اجتماعی -نهادی همسو است.
بانک جهانی) (World Bank, 2003توانمندسازی را به عنوان یکی از عناصر اصلی در کاهش فقر
و به عنوان اولین هدف در امر توسعه شناسایی کرده است و محوریت بخشیدن به جنسیت را به
عنوان یک اولویت در کمک به توسعه و در فرآیند اجرای یک استراتژی برای رسیدن به چنین
تأثیری میداند( .(Malhatra, 2002توانمندسازی پروسه و فرآیندی ممتد تعریف شده است که
شرایط ساختاری (سیاسی ،عرفی و حقوقی) و عاملیتی (ظرفیتها ،قدرت تصمیمگیری) و دسترسی
(به منابع مادی و غیر مادی موجود در جامعه) را برای قدرتیابی زنان در خانه و جامعه در مواردی
که برای آنها محدودیت وجود دارد ،فراهم میکند .مهمترین اولویت جوامع ترقیخواه ،آموزش
است که پس از ضرورت دستیابی به قدرت ،الزمهی تحقق توانمندسازی به شمار میرود .در این
جوامع ،شهروندان صاحب تواناییهای بالقوه و نامحدودی هستند که میتواند به نفع توسعه به
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مرحلهی عمل برسد .اما این مهم با برنامهریزیهای آموزشی صحیح و مستمر امکان پذیر است .در
این حال آموزش زنان که تأثیر عملکردشان از خود ،شروع و خانواده و جامعه را در بر میگیرد،
نقشی مضاعف در روند مشارکت برای دستیابی به توسعه و پیشرفت دارد .یکی از مهمترین مسائل
سازمانها در جهان ،برقراری سیستم عادالنهی ارتقا براساس شایستگی اسـت  .برخالف تالشهای
زیادی که تاکنون در این زمینه انجام شده است ،اما هنوز سیسـتمهای ارتقـا در بسیاری از
سازمانها ،ناعادالنه به نظر میرسند .بهویژه نحوهی رفتار سازمانها با بانوان و مسـیر پیشـرفت
شغلی و ارتقای آن ها جای تأمل بسیار دارد  .به هـر حال بانوان در حـدود نیمـی از منابع انسـانی
سازمانها را تشکیل میدهند و به خصوص در ایران با توجه به تمایل بیشتر بانوان به ادامه
تحصـیل و اشتغال در سازمانهای دولتی ،احتمال حضور و فعالیت بـانوان در سـازمانها رو بـه
افـزایش است  .بنابراین هرگونه بیعدالتی پذیرفته شده علیه آنان ممکن است بر بهره وری نیمـی
از نیروهـای کـار سازمانها اثر منفی داشته باشد .امروزه شمار زیادی از زنان جامعه بدون پی بردن
به نابرابری موجود به زندگی روزمـره خـود اد امـه میدهند؛ با این تصور که شرایط باید اینگونه
باشد ،جالب آن که این واقعیت نابرابر  ،زمـانی موجب احساس نابرابری در آنها میشود که آنان از
طریق تحصیل در دورههای عالی و در پی آ ن آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه ،به
،نوعی خود آگاهی از وضع موجود میرسـند) .(Joghtayi & Hemmati, 2002بنابراین مراتب آگاهی
بانوان بر طرز تلقی آنان از این نابرابری مؤثر است کـه گویا بـا افزایش آگاهی  ،سقف شیشهای
مرئیتر میشود .علت ایجاد این سقف را میتوان از دو بعـد متفاوت مـورد بررسی و مطالعه قرارداد:
از یک طرف می توان فرض کرد که زنان  ،خود وجود چنین مانعی را داوطلبانه می پذیرنـد و از آن
استقبال میکنند ،در اینصورت میتوان مشغلهی زیاد خانمها در منزل و مسـؤولیت خطیـر آنان
در برابر فرزندان را از جمله عوامل مؤثر بر عدم تمایل آنان به پذیرش پستهای حساس و مهـم در
سازمان دانست.
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